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﷽  
  البيان عن حال مزمل السوداين وزمرته أهل اجلهل

  والكذب والتلبيس والروغان
  ]مناذج من كذب مزمل فقريي..[احللقة الثالثة

  :احلمد والصالة والسالم على رسول هللا وآله وصحبه ومن وااله أما بعد
هلم األذى والظلم ممن فبادىء ذي بدء نزف البشرى للكثري من السلفيني الذين 

أقاموا له و واستغل هذا األمر املدعو مزمل وأتباعه  -الصعافقة-بـــــــوصفهم 
إذاعة ابن أيب زيد  الشيخ العالمة ربيع املدخلي حفظه هللا وّجهاحملاضرات فقد 

ن تواصل البث للشيخ عرفات احملمدي حفظه هللا قائال الذين يطعنون «: القريواين 
م  فلله احلمد على نعمائه، و مما المرية فيه أن  »م صعافقة هم الصعافقةيف إخوا

هذا املزمل وزمرته من أوائل من ينطبق عليهم كالم الشيخ العالمة ربيع املدخلي 
الرد احلاسم على الصعفوق نزار : (فقد أقام املدعو آداب حماضرة بعنوانحفظه هللا، 

م أقام املدعو مزمل حم) هاشم كشف الستار عن -ـــــاضرة أخرى عنون هلا بوبعدها 
  .-األشرار ةالكذاب نزار وهتك األستار عن الصعافق

يقـــف لمــع التعليـــق عليهــا وتفنيــدها، وســنعرض لكــم منـــاذج مــن كــذب املـــدعو مزمــل 
  .القارىء على حقيقة هذا الرجل

  
ت مزمل القدمية: أوالً    :من كذ

 : كذب مزمل على اإلمام البغوي رمحه هللا  -١
أنـه جيـوز سـب آهلـة املشـركني  -رمحـه هللا-نسب مزمل الكذوب لإلمام البغـوي 

وال تسبوا الـذين يـدعون مـن دون هللا فيسـبوا هللا عـدوا (: (يف تفسري قول هللا تعاىل
  .اآلية ))بغري علم
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وذََكــر مــن فقــه وأحكــام املســألة أنــه هــل ســب آهلــة املشــركني وأصــنامهم «: قــال مزمــل
ــائهم جيــوز أو ال ، وكانــت اخلالصــة أن ســب آهلــة املشــركني جــائز جيــوز؟ وأولي

ن يســـب املشــركون هللا كـــان  األصــل جــائز ولكـــن إذا أتــى هــذا الســـب مبنكــر أكــرب 
  ].موقعة برنكو[ »حرامًا، لكن األصل أنه جائز

يـًا عــن «: قـال اإلمـام البغــوي يف تفسـري هـذه اآليـة  :التعليـق فظــاهر اآليـة، وإن كـان 
ن ســب  ،»قتــه النهـي عــن سـب هللا، ألنــه سـبب لــذلكسـب األصـنام، فحقي ومل يقـل 

ذا يتضح كذب هذا الرجل !آهلة املشركني جائز   .و
*** 

 :لى املدعو دمحم سيد حاجكذب مزمل ع -٢
 دمحم ،شـــيخ ســـيد دمحم شـــيخ«: قـــال مزمـــل يف مقطـــع صـــويت منشـــور علـــى الشـــبكة

 وده ، واجلماعــة السـنة أهـل مـنهج صــحيح، مـنهج مـنهجهم إمساعيـل مـنيألا
 وال مادية مصلحة وال غريو وال جتارة معاهم عندي ما أصالً  أ نوأل ليهم جماملة ما يف

 لــو إمساعيــل مــنيألا دمحم حــىت مــنهجهم، مــن علمنــاه مــا وده مــنهجهم، ده لكــن دنيويــة
 ليـــك بقـــول روايـــة ويف جـــد، جـــد وهللا ،١جبهجـــي ليـــك بقـــول احلـــي عبـــد عـــن ســـألته
 عـــدم يـــرى كـــان إنـــو لدرجـــة خـــي حـــاج ســـيد ودمحم عـــارفنهم، آي ،٢كـــوز

  »٣ديل السرورية عديل منهم الزواج جواز
حمد سيد حاج وسـأله عمـا نسـبه مزمـل مب -يظهر أنه سروري–وبعدها اتصل أحدهم 

  :إليه
 .هو بتكلم يعين وكدة السرورية عن قال شنو، قال هو: املتصل

  .أها: سيد دمحم

                                                      
  .على بعض اإلخوانيين في السودان قطلمصطلح يُ  -  ١
 .مصطلح مرادف لجبهجي الذي ذكره أعاله -  ٢
  هؤالء: أي -  ٣
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 .يعين معاي يلوالتسج منهم تتزوجوا ما قلت أنت قال: املتصل
 ٤منهـــــا بيتزوجـــــوا اليهوديـــــة  أخــــي  ، إال قـــــوة وال حـــــول ال أخـــــي : ســــيد دمحم

 .منها بيتزوجوا
 .عارفهم وأ ضالني هم ديل الناس وقال كده، قال وهللا: املتصل

 .ده زي كالم قلت ما ! الإ قوة وال حول ال: حاج سيد دمحم
كد داير بس أ ده؟ زي كالم قلت ما :املتصل  .أ

 .خ فارغ كالم ده خ بشبهين، وال ده زي كالم قلت ما آي،: سيد دمحم
  :لالستماع للوثيقة اضغط على الرابط التايل
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 إمساعيـل مث مـع دمحم سـيد ع دمحم األمـنيكـالم مزمـل واملكاملـة مـ  توضح الوثيقة  :التعليق
نســبه إليهمــا، ومــع خمالطتهمــا للســروريني وعلمــه بــذلك فهــو يقــول  املــا مــهنفي حــاج و
ـــه أراد بكذبـــه ) مـــنهجهم مـــنهج صـــحيح مـــنهج أهـــل الســـنة واجلماعـــة: (عنهمـــا ولعل

  !هذه املخالطةعليهما أن يلتمس هلما العذر يف 
مكانـه أن يقـولولعدم اإلطالة نغض الطرف عن دمحم األ دمحم : مني إمساعيل ألن مزمًال 

لتــايل يظهــر   ن دمحم ســيد حــاج يكــذب، و األمــني يكــذب، لكــن ال جيــرؤ علــى القــول 
  .كذب مزمل على دمحم سيد حاج يف هذا املقطع

ملاذا استمر مزمل يف الدفاع عن دمحم سيد حاج زمناً طويًال بعد هذه : يبقى السؤال و 
ـــة دمحم ســـيد حـــاج اســـتنكر كـــالم مزمـــل واســـتنكر كـــون الســـرورية  خاصـــة وأن، احلادث
  !ضالني

  
  

                                                      
ألهواء والبدع حفاظاً هذا يدل على جهل هذا الرجل وعدم ضبطه لمنهج السلف وكالم األسالف في المنع والتحذير من الزواج من أهل ا -  ٤

شرح [من زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها : فقد قال الفضيل بن عياض رحمه هللا -هو األصلهذا – على النفس وحفاظاً على الذرية
 .]أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة
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  :٥د حاجختبط مزمل حول قضية دمحم سي
هو حنــن«: قــال مزمــل يف كــالم لــه مــدافعًا عــن دمحم ســيد حــاج بعــد وفاتــه  حضــر

 آخـر يف احلصـل، واحلادث وين سافر املات اليوم حلدي حياتو اية يف مات ما حلدي
 معهــــم ويقــــيم يوســــف احلــــي عبــــد س معــــاهم مبشــــي الكــــان الســــرورية حــــىت حيــــاتو

 الســـودان جامعـــة يف التكفـــري فتنـــة امسهـــا حماضـــرة يف مـــنهم تـــربأا حماضـــرات
 املشـي خليـت واآلن معـني لفهـم معـاهم مبشـي كنـت أ وقـال الغريب اجلناح
 علــيهم رد ديــل، البــدع أهــل مــع مشــيهو مــن -تراجــع هد خــالص- معــاهم
... الالمــاب اخلرطــوم الالمــاب يف الوالــدين مســجد يف هنــا مســاءهم برضــو
ــد حملمــد وصــلها مــا حلــدي عــالن بعــداك فــالن بعــداك  يوســف احلــي وعبــد الكــرمي عب

 أ هم،ؤ مســــا ٦همؤ مســــا ســــرورية مســــلمني خــــوانإ كلهــــم وطلعهــــم ديــــل واجلماعــــة
م سبعة مخسة م ميوت ما قبل كان هود اتفاجأت   .انتهى »قالئل أ
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هنا يذكر أن دمحم سيد حاج تـربأ مـن السـرورية الـذين كـان ميشـي معهـم ومل يثبـت مزمـل 
هذا الكالم ال بتسجيل وال بغريه، وذكر أن هذا الكالم كان قبل وفـاة دمحم سـيد حـاج 

الم التــايل ملزمــل يف طــور آخــر بعــد أن نصــحه بعــض العلمــاء ولنقــرأ الكــ! م قالئــل
  :حول دمحم سيد حاج يف السعودية

 الفــوزان الشــيخ هــو اللــي خــالص؟ الكبــار، للعلمــاء أمسعــو مجاعــة،  للعلمــاء أمسعــو«
 كنــا حنــن هللا رمحــه ســيد دمحم والشــيخ وغــريهم، عثيمــني، الشــيخ ابــن لبــاين،ألا الشــيخ
هوب مسألة يف عليهو أثنينا  ،كـده قـال هـو نهأل السرورية مع مشيه من رأ
 بعــض عنــدو إنــو لينــا يتبــني مــا قبــل كــان  ذاتــو ده القلنــا لكــن الكــالم تــركتهم أ قــال

                                                      
 .ومثله آداب و لن نتعرض لكالمه خشية اإلطالة - ٥
  هكذا -  ٦
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 واحلركـــــة املســـــلمني خـــــوانإلا مـــــع وهمشـــــي زي منهجـــــه، أصـــــل يف الكبـــــرية األخطـــــاء
 الســرورية ماشــي مــع مــع املشــي مــن تبــت قــال مــا بعــد ده حــىت ســالميةإلا

 ذاتـو الزاكـي الـدين عـالء مع غريو، مع غريو مع رزق انعثم كمال س
 وده املنـرب يف احلكـام يف طعنـو إىل إضـافة يعـين وكـده بعـداك حماضرة عمل
  .انتهى »واجلماعة السنة أهل منهج ما طل منهج
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  : عليقالت
م  - أ ن دمحم سيد حاج تربأ من السرورية قبل وفاته   يف الكالم األول ذكر مزمل 

م قالئل  مـع املشـي مـن تبـت قـال مـا بعد ده حىت«: ، وهنا يقولمخسة أو سبعة أ
 الــدين عــالء مــع غــريو، مــع غــريو مــع رزق عثمــان كمــال س الســرورية ماشــي مــع

 املنـرب يف احلكـام يف طعنـو إىل إضـافة عـيني، وكـده بعـداك حماضـرة عمل ذاتو الزاكي
 خالـد عمـرو علـى ثنـاؤه إىل وإضافة واجلماعة السنة أهل منهج ما طل منهج وده

  .» ...ذلك من ب أنه علمنا وما البدع أهل من غريو وعلى
م األخــرية-قــام  بعــد توبتــه هــل يعقــل أنــهف  بكــل هــذا النشــاط؟ -خــالل اخلمســة أ

ــذا  م األولنفــرتض أنــه قــام  خــرية مــن حياتــه فــأين النشــاط معهــم خــالل اخلمســة أ
مـع كـل  نيحلق للناس و حتـذيرهم مـن االسـتماع لـه طـوال هـذه السـنأنت من بيان ا

ـــا ه ١٤٣١فمحمـــد ســـيد حـــاج تـــويف يف حـــدود عـــام ! ؟٧هـــذه الطـــوام الـــيت ذكر
 !!!سنوات ٨م أي قبل ٢٠١٠املوافق 

ه« :قال مزمل  - ب  ويلزم من »كده قال هو نهأل السرورية مع مشيه من وبرأ
  !كالم مزمل أن أحدمها يكذب؛ إما مزمل وإما دمحم سيد حاج

                                                      
 !!!وصاحب المناظرات المشهور والمجاهد والراد على أهل البدع أتباعك في نظرخاصة وأنك األسد الهصور  -  ٧
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نــه تــربأ مــنهم وهــذا هــو الظــاهر، وعليــه فمزمــل كــذب إفإمــا أن دمحم ســيد حــاج مل يقــل 
كمـا مياشـيهم  عليه يف نقله عنه التربؤ، وإما أن دمحم سـيد حـاج قـال إنـه تـربأ مـنهم وهـو 

  وعليه فمحمد سيد حاج يكذب! »نه هو قال كدهأل«مزمل هنا  أشار إىل ذلك
  وأرجو من مزمل أن يوضح جلمهوره وللعامل أمجع من الذي يكذب منهما؟

بشـكر السـلفيني يف السـودان  عاملتبـ حلقـده الـدفني وهـواه وأتباعـه مل يقم مزمل -ج   
م الذين بينوا حال دمحم سيد حاج من قدمي، وكان مزمل وزمرته يطعنون فـيهم ويكـّذبو 

  !!!دفاعاً عن دمحم سيد حاج رمحه هللا
***  

 :إنكار مزمل لعبارة قاهلا وهي مسجلة بصوته -٣
هللا مـا بيحرسـك ...هللا مـا بيـدّخلك اجلنـة إال تكـون داعيـة«: قال مزمل يف كالم له

  !، مث أقسم يف تسجيل آخر أنه مل يقل هذا الكالم»إال تشتغل يف دعوته
  :لتايل لكالمهيرجى االستماع من خالل الرابط ا
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  :ومن هنا إلقسامه أنه ما قال ذلك
https://d.top4top.net/m_761flp4p1.mp4 

***  
 ر يف قضية عدم اعتبارهم تدريس األصول كذب مزمل على الشيخ نزا -٤

ننـا نقـول إن...الكـذب يف ردوده علينـا« :حيث قال الثالثة من الدعوة   ويصـفنا 
!!! الـدعوة إىل التوحيـد كتـاب األصـول الثالثـة والقواعـد األربعـة لـيس مـن   تدريس

 كالســفيهني مزمــل وأيب  «: يقــول خــري جتــده يف مقالــه السـابق الــذكرــام األوهـذا اال
وهؤالء من جهلهم ال يعتربون تدريس كتب توحيد السلفية )بال آداب(بكر آداب 
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ــــة والقواعــــد األربعــــة و  -كــــذا- إخل مــــن الــــدعوة إىل التوحيــــد ...كاألصــــول الثالث
 .» ـاه »وماذلك إال لعمق اجلهل واهلوى! وتعليمه
حيـد ودعـوة التو «: ومل ينكـر عليـه قال املدعو آداب ومزمل جالس جبـواره :التعليق

ال ال : عشـــان مـــا جيـــي واحـــد يقوليـــكلســـنة كـــذلك، علـــى طريقـــة القـــرآن وا
، دعــوة بيــدعو وشــَرح كــده األصــول الثالثــة وهــذا األصــل األول ال ال

 » ...نقــض عقائــد املشــركني : التوحيــد كمــا قــال ابــن القــيم بتتنــاول مبــدأين؛ أوال
  ].مقطع الكالم يف الشيخ نزار هاشم [

https://b.top4top.net/m_760b6zr11.mp3 

م ال يعتربون تدريس مثل هذه الكتب من  وهذا يوضح صدق كالم الشيخ نزار 
  .الدعوة إىل التوحيد

*****  
ت: نياً    :)كشف الستار( حماضرته األخرية مزمل يف كذ

ملشايخ السلفيني وسنواصل ترقيم هذه احملاضرة كذب فيها مزمل على عدد من ا
ت ليعلم القارىء مدى كذب هذا الرجل   !الكذ

 :احملمدي حفظه هللا عرفات يخشكذب مزمل على فضيلة ال -٥
و هذا بعد أن نصحين الشيخان الشـيخ ربيـع والشـيخ دمحم بـن هـادي «: قال مزمل

ــال يل رد، فلمــا رأى أظنــه ا لتعجــب أن أســكت وأال أرد فأعطــاين عرفــات األوراق وق
علــى وجهــي مــن كالمــه  قــال يل تــرى املشــايخ ينتظــرون ردك علــى نــزار والشــيخ ربيــع 

ذا أحدا   »يريد ردك أيضا وال خترب 
علمـت بعـد ذلـك  -الوثيقـة معـي اآلن-وحىت نزار علمت بعد ذلك من نزار «: وقال

 من نزار أنه كان خمططا مـع عرفـات أن يوقعـاين كالمهـا يف الفـخ، الشـيخ ربيـع والشـيخ
دمحم يقــوالن يل ال تــرد علــى نــزار و عرفــات و َمــن وراءه نــزار يقــوالن يل رد علــى نــزار 
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ليقــوالن للشــيخني ربيــع ودمحم بــن هــادي انظــروا إىل شــباب الســودان وإىل الــدعاة يف 
السودان الذين سكتم عنهم ويزورونكم وتفتحوا هلم أبوابكم تقولون هلم ال تردوا وهـم 

  »...ردوا
  !هذا الرجل جييد الكذب والتلبيس :التعليق

وحاصل ما يف األمر أن الشيخ عرفات احملمـدي أعطـى مـزمًال امللحوظـات الـيت عليـه، 
وبعــض امللحوظــات تقصــم ظهــر هــذا املزمــل، وطلــب منــه الشــيخ عرفــات احملمــدي أن 
لعــدل ويصــوِّب املصــيب  جييــب عليهــا لينظــر الشــيخ ربيــع يف القضــية وحيكــم بينهمــا 

خطئ كما هـي طريقـة الشـيخ ربيـع املعهـودة، ومل يفعـل الشـيخ عرفـات ذلـك وخيطِّئ امل
 الشيخ نزارإال حمبة يف توبته ورجوعه عن أخطائه املنتشرة، سواء اجتمع بعد ذلك مع 

أو مل جيتمع، فالشيخ ربيع مطلع على هذه األمور وأذن له واستحسن هذه الطريقة يف 
مــل فقــريي، فمــا أقــبح الكــذب املــذموم معاجلــة املشــكلة، ولــيس األمــر كمــا يــدعي مز 

ولو صدق مزمِّل يف دعـواه هـذه، فلمـاذا مل ينكـر مزمـل علـى الشـيخ عرفـات . صاحبه
ْ لــه أن طلبــه ينــاقض الصــلح بــدل أن يظهــر لــه االســتجابة واملوافقــة؟  لــس ويبــنيَّ يف ا

  املشايخ منعوين من الرد؟: وملاذا مل يقل له
منـــه الـــرد بـــل طلـــب اجلـــواب علـــى فضـــائحه  ألن الشـــيخ عرفـــات مل يطلـــب: اجلـــواب

  .املنشورة والتوبة والسرت على نفسه
منعـين الشـيخ ربيـع مـن الـرد؟ : فهل بلغ به اجلـنب إىل أن يـداهن وال يسـتطيع أن يقـول

  !فليتأمل العقالء
دب أهـل العلـم،  دب  ومن استمع حملاضرة مزمـل جيـزم أنـه لـيس مـن أهـل العلـم وال 

لسـب والشـتم، فظهـر أن ذاك اخللـق الـذي أظهـره للشـيخ عرفـات  فمحاضرته مليئـة 
  .وإخوانه كان مصطنًعا وكان متلقا ملآرب خاصة ومصاحل

وقـــد دعـــا هـــذا املزمـــل الشـــيخ عرفـــات للمباهلـــة، وال مـــانع مـــن املباهلـــة، لكـــن تعـــال 
ب بيت الشيخ عرفات وستجد اجلواب ا واطرق    .البيوت من أبوا
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ــا مــؤامرة بــني  الشــيخني نــزار وعرفــات، وهــذا كــذب حمــض وافــرتاء، وزعــم الكــذاب أ
مبــا جــرى بينــه وبــني مزمــل إال يف شــهر رمضــان  اً الشــيخ نــزار فالشــيخ عرفــات مل يطلــع 

ه حــني جــاء للعمــرة، وتســليم امللحوظــات للفقــريي كــان يف شــهر ربيــع األول ١٤٣٨
  . فما أكذب هذا الفقري من الصدق. فبينهما قرابة ستة أشهر هجرية ١٤٣٨

الشـيخ ربيـع والشـيخ عبيـد والشـيخ : ملـاذا هجـرت مشـايخ املدينـة: لسـؤال للفقـرييوا
رة  البخاري، وصرت ترتدد على شيخ واحد خيالفه بقيـة املشـايخ، فهـل حتـرص علـى ز

  . البقية واالستفادة منهم؟ هذا الصنف معروف ال حيب الناصحني
ألدب نصــحه الشــيخ عرفــات وإخوانــه يف عــدة أمــور ويف عــدة جمــالس، كــا ن يتظــاهر 

نه مستعد لالجتماع بنزار بل قـال لـو يطلبـين نـزار لـذهبت : ومساع النصيحة ويتظاهر 
  .إليه وأ مستعد أقبل رأسه، هذا حني كان محال وديًعا

*** 
 :الواحد املدخلي حفظه هللا عبد يخشكذب مزمل على فضيلة ال -٦

  :قال املدعو مزمل 
أراد أن يفنت بني العلمني والشيخني الواحد املدخلي عندما  قصة عبد ...«

   »العالمة ربيع والعالمة دمحم بن هادي املدخلي
ويف  قصة املكاملة اهلاتفية للشيخ ربيع مع الشيخ دمحم بن هادي، مزمل مث حكى

دة  :آخر القصة قال  الشيخ دمحم بن هادي ما سامع ألن الصوت بقى واطي ز
قلت له تعامل بذكاء  :شوية، قال كأنه الصعفق أبعد التلفون من الشيخ ربيع

 عبد :ربيع قال وهللا ما أدري ايش يقول ما سامع يخش.ودار عن دعوتك
  .يعين مع أهل البدع وقفل التلفون تعاون بذكاء: يقول: الواحد قاليه

) تعاون(هذا من الكذب على الشيخ عبدالواحد املدخلي فهو مل يقل  :التعليق
  !)تعامل(هي  كمابكل أمانة   وإمنا نقل العبارة 
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  :الواحد من الرابط التايل وميكن االستماع لكالم الشيخ عبد
https://c.top4top.net/m_761mfetj1.mp3 

وأ أعجب من أتباعه هؤالء حيث عرض عليهم التسجيل الصويت عرب جهاز 
ولكن يبدو أن التعصب ! )تعامل(: واحد يقولال و صوت الشيخ عبد) بروجكرت(

  .واهلوى أعمى عقول الكثريين
ً كّذب فيه التهمة اليت وجهت  وقد أخرج فضيلة الشيخ عبدالواحد املدخلي بيا

لباطل أنه قام بتغيري كالم الشيخ دمحم، ميكن االطالع عليه من خالل الرابط   :له 
pdf.html-783ire3l1-https://up.top4top.net/downloadf 

*** 
 يخ العالمةشته مع الشيخ نزار يف منزل الجلسكذب مزمل وتلبيسه حول  -٧

 :املدخلي حفظه هللا ربيع
هذا الرجل كذب ولّبس وقام بتغيري احلقائق ليظهر ألتباعه وملن :  التعليق

ذن هللا سيتم ! ربيعًا وقف جبانبه ضد الشيخ نزار يغرت به أن الشيخ و
  .الكشف عن كذبه يف رد مستقل لفضيلة الشيخ نزار بن هاشم حفظه هللا

  .مخسة سنة أ ماعملت درس أبداً : قال«:قول مزمل عن الشيخ نزار -٨
ال أي  -وكيلك هللا– التوحيد ال لغة عربية مايف! درس يعين مش توحيد بس مايف 

  .»حاجة
    :عليقالت

وكثري من أتباعه يدندنون حول هذه النقطة كثريا؛ مسألة توقف هذا الرجل 
لشيخ يف  الدروس املنتظمة يف املساجد يف الفرتة املاضية لعدة أسباب بعضها خاص 

ن هنالك  لشيخ، لكن نبشر اإلخوة  نفسه، كما أنه مل يكن يوجد مسجد خاص 
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ذن هللا وليمت هؤالء مسجد قيد البناء والتجهيز لتقام فيه ا لدروس املنتظمة 
ي دعوة اً أن الشيخ نزار هم وحقدهم،  ومزمل من كذبه يصور للناس بغيظ   !ال يقوم 

نه يف املدة اليت توقفت فيها الدروس املنتظمة مل تتوقف دعوة الشيخ نزار  علمًا 
س وهذه بعض األمور الدعوية اليت أقامها الشيخ بعد توقف الدرو ! حفظه هللا

  :٨املنتظمة
 .إقامة عدة لقاءات دعوية يف شرح مسائل اجلاهلية والقواعد األربع والواسطية  - أ

الس طالب ٤٠٠وقد فاق عدد احلضور  ن  يف بعض هذه ا مما يدحض كذبكم 
أربعة مل  ؛يف السودان وأن طالبه مخسة و أنه أقرب للخرافة ،مل يروه طالبهغالب 

  ! ٩يقابلوه ومعه واحد فقط
أخرب النيب فقد ! دعوة املرء أن يكون له أتباع كثرعلم أنه ليس من شرط صحة مع ال
، ]أخرجه البخاري[»النيب وليس معه أحد«: أنه عرضت عليه األمم وفيهمملسو هيلع هللا ىلص 

لسري على منهج السلففالكثرة ليست معيارًا للحق ، وإمن   .ا العربة 
اإلخوة الذين رافقوه يف بعض إقامة بعض التعليقات على عدة كتب لبعض    - ب

  .أسفاره
عدة كلمات عرب اهلاتف للطالب يف عدة مناطق داخل السودان إقامة    - ت

 .وخارجه كليبيا وفرنسا
مداخلة وكانت فيها ، اعاصمة أرض الصومال هرجيسعلمية يف  حماضرةإقامة   - ث

 .الشيخ العالمة عبيد اجلابري حفظه هللا فضيلة مع
ت العديد منإصدار   - ج  .والردود على املخالفني الكتا

                                                      
والذي جاءت اإلشارة فيه إىل دروس الشيخ نزار اليت أقامها قبل مفارقته جلمعية ) من جهود الشيخ نزار الدعوية يف بالد السودان: (وللفائدة يرجى مراجعة مقال - ٨

  !ليس له دعوة للتوحيد: العقيدة، ومع هذا يقولونالكتاب والسنة وشرح فيها معظم كتب شيخ اإلسالم يف 
املا ساوت الدروس اليت ) الدروس التأصيلية( وغريها يف العقيدة - مزمل وآداب وشهاب والبدوي-دروس هؤالءولو أقسمنا أنه لو مجعت  الشيخ نزار ملا كنا حانثني  قام 

 .يف ذلك
املدعو أمحد البدوي لدرس يف األربعيني النووية أقامه الشيخ نزار يف اخلرطوم وامتأل املسجد وهو يرى ومع ولتعلم مدى خبث القوم؛ فقد حضر أحد مجاعتهم وهو  - ٩

 !هذا يدندنون حول عدم وجود طالب للشيخ وأن معظمهم مل يروه
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ت على األسئلة بعدة طرق   - ح عرب االتصال اهلاتفي، رسائل اجلوال، ( اإلجا
   .)الربيد إلكرتوين، واتس آب

لسودانا  - خ  ، والذي قام الشيخ على إنشائهإلشراف على موقع راية السف 
 واإلشراف عليه لنشر دعوة السلف الصافية وربط األمة بعلمائها السلفيني، وحيث 

هذه حملة عابرة عن بعض املواد املتعلقة بفضيلة إن القوم يكذبون على الشيخ، ف
  :يف موقع راية السلف -حفظه هللا –الشيخ نزار العباس 

ت ومقاالت ك(مواد قسم املشرف : أوال    .مادة ٤٠أكثر من ) تا
حات و مقاطع منهجية شرو (مادة  ١٧٣: مواد الشيخ نزار يف قسم الصوتيات: نيا 

  .)وأجوبة علمية
  .مادة ٤٥: من أشرطة الشيخ ودروسهمواد قسم التفريغات العلمية : لثا
مج تلجرامصفحة اإلشراف  على   -  د  .سم الشيخ نزار على بر

م ينّقبون ويتكلمون عن أمور ! وغري ذلك مما ال نعلمه و من سوء أخالق القوم أ
مدى جهلهم وفجورهم يف مما يدل على ! الشيخ اخلاصة؛ أين يذهب وماذا يعمل؟

  .اخلصومة
***  

عرفات دمحمي وعبد الواحد عماء الصعافقة ز ومن شيوخه «: قول مزمل  -٩
  .»حنن ما قاعدين خناف من البالغات واحملاكم، املدخلي

مت دحض هذه الفرية يف احللقة السابقة وبيان أن هؤالء املشايخ ليسوا من  :التعليق
م إخوانه على   .املنهج السلفي مشايخ الشيخ نزار وأ

***  
وهو واحد وهذا من نعمة -صعفوق السودان « :قول مزمل عن الشيخ نزار -١٠

احلمد  على نعمة أهل  -هللا على السودان خرج منها صعفوق واحد
  .»واحد من أربعني مليون نسمه واحد السودان
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 وال حيتاج لكثري تعليق،! هذا أيضًا من كذب مزمل وفجوره يف اخلصومة :التعليق
ً  ٣٩ويلزم من كالمه هذا أن حوايل  م مليو دة مبختلف طوائفهم ومجاعا علماء وز

  !وطالب علم
***  

  :حكم مزمل على نفسه
ألدلة كذب مزمل يف مجيع املواطن اليت مت ذكرها، نقول له  وبعد أن أوضحنا 

  .يف حماضرتك عن الشيخ العالمة ربيع قلتهنإنه ينطبق عليك الكالم الذي 
الكذب أخبث من «: له العالمة ربيع بن هادي املدخلي قالاستمع ملا قا: ملقال مز 

  .انتهى .»والكذاب أخبث عند أهل السنة من املبتدع ،خوانناإالبدع  
هل  ألن يؤخذ  -من السفه واجلهل والكذب مع حاله هذه –ومزمل ليس 

ِسَوى  َعٍة َويُؤَخُذ ِممنيُؤخذ الِعلُم ِمن َأربَـ ال «: قال اإلمام مالك رمحه هللاعنه فقد 
لسفه وإن َال يؤخذ ِمن ؛َذِلكَ  كان أروى الناس، وَال يؤخذ ِمن َكذَّاب   َسِفيٍه معلن 

َعَلى َكاَن َال يـُتـََّهُم أن يكذب   لنَّاِس إذا جرب ذلك عليه، َوِإنِذُب ِيف َأَحاِديِث اَيك
 َِّ ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ صَ  َرُسوِل ا َّ  يدعو الناس إىل هواه، َوَال ِمن ن صاحب هوى، وال ملَّى ا

  .]الضعفاء للعقيلي[ »ُف احلديثَشْيٍخ َلُه َفْضٌل َوِعَباَدٌة ِإَذا َكاَن َال يـَْعرِ 
إن الكذب يهدي إىل الفجور، وإن «: بقول النيب ملسو هيلع هللا ىلص  وزمرتهنذكر مزمالً  :ختاما

، وليعلم أنه مالٍق ربه ولن ]بخاريأخرجه ال[ احلديث » ...الفجور يهدي إىل النار
إذا مل يتب من هذا الكذب ومن ه للزعامة، وال زمرته املقّلدة العمياء حبكذبه و ينفعه  

  !نفسي نفسي: كل يقول  -يوم القيامة–بقية أخطائه، ويف ذلك اليوم 
   وهللا أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا دمحم وآله وصحبه أمجعني
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